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 مقدمه

سازش میان کشورهای  برقراری و «معامله قرن»برای اجرای طرح موسوم به را  های خودتالشدر حالی که دولت آمریکا 

اگر کشور مستقل فلسطینی " :گویدمیپادشاه عربستان  «ملک سلمان»اما  ،دوچندان کردهرژیم صهیونیستی عربی با 

  ".عادی نخواهد شد آویوتلبا  ریاضسیس نشود، روابط أت

 با امارات متحده و رژیم صهیونیستیمیان کامل و رسمی  مناسباتی برقرارکه خبر  ،تآگوس 1۳ روزاندکی پس از 

ها برای دستیابی پیشرفت قابل توجهی در تالش" :خبر دادندهای رژیم صهیونیستی رسانهمنتشر شد،  گری آمریکامیانجی

ملک سلمان در گفتگوی تلفنی خود  تر از یک ماه بعد،کم اما 1."به موفقیت سیاسی با عربستان سعودی حاصل شده است

 له فلسطین و برقراری صلحئعادالنه مسهکاری برای حل دائم و عربستان به دستیابی به را" :گفت 2با رئیس جمهور آمریکا

    "د.کید دارأست، تا ۳صلح عربیهای ریاض و طرح که پایه اصلی تالش

 ،نامهممواضع بر کسی پوشیده نیست و هیچ شکی وجود ندارد که متحده و امارات سعودی های عربستان نزدیکی سیاست

 ت.تا چه اندازه همسان اس ریاض، با مواضع اندرا تأیید کردهامارات با رژیم صهیونیستی توافق  کهو دیگر کشورهایی قاهره 

سبت نی که مقامات رسمی عربستان آن هم بعد از سکوت طوالنی مدت از سوی ملک سلمان، اعالم چنین موضعیبنابراین، 

 که برای برطرف کندرا به ذهن متبادر می االت و ابهاماتیؤس ،داشتند امارات و رژیم صهیونیستی مناسباتسازی به عادی

  ذرد: گایم که از نظر میداده انجاممصاحبه پژوهشی کارشناس مسائل عربستان « رضا مرادیمحمد»با آقای دکتر  کردن آنها،

 سازی مناسبات امارات و رژیم صهیونیستی دالیل سکوت طوالنی عربستان در برابر عادی

اعالم رسمی شدن مناسبات میان امارات متحده و رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی تا مستحضرید که بعد از  -1

 مدتی سکوت کرده و موضع رسمی خود را اعالم نکرده بود. به نظر شما دلیل آن سکوت طوالنی چه بود؟

شریفین ب ست. جایگاهی که به خاطر حرمین  سیار متفاوت ا سالم ب ستان با امارات در جهان ا ستان جایگاه عرب رای عرب

ی سازی روابط با رژیم صهیونیستو حساسیت بیشتری نسبت به موضوع عادی احتیاطوجود دارد، سبب شده این کشور با 

ست و  سیار محتاط ا شد، ب شته با سالم دا سبت به هر حرکتی که تأثیری در جایگاه او در جهان ا ستان ن حرکت کند؛ عرب

سبت به آنسعی می سطه همین جایگاه  ،کند ن ستان به وا شی از قدرت نرم عرب ساً بخ سا صا حرکت کند. ا ست به ع د

ند هایش را تنظیم کها و واکنشای بیانیهکوشد به گونهمذهبی است که در جهان اسالم دارد. به همین دلیل عربستان می

فعی نشود و هم واکنش د« سلمان محمد بن»ترین حامی عنوان بزرگبه -که هم موجب دلخوری و رنجش دونالد ترامپ 

 جهان اسالم از جانب فلسطین نداشته باشد.و ناگهانی در 

 

 ارزیابی موضع اعالمی عربستان درباره تنها راه برقراری روابط با رژیم صهیونیستی

را  تانعربسکه تنها در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی روابط  هپادشاه عربستان اعالم کرد در روزهای اخیر -2

 کنید؟با رژیم صهیونیستی عادی خواهد کرد؛ این موضع سعودی را چگونه ارزیابی می

                                                           
 (17/6/1۳99. خبرگزاری ایسنا؛ )1
 ( 16/6/1۳99برابر با ) 2020یکشنبه شب مورخ ششم سپتامبر . 2

 رژیم صهیونیستیسازی روابط کشورهای عربی با با پایتختی قدس شرقی در مقابل عادی 1967تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای . ۳



 

۳ 

 

 طرح صتتلح ریاضیا  طرح صتتلح عربیبه « ملک ستتلمان»اعالم موضتتع  اوالًدر این زمینه باید دو نکته را در نظر داشتتت: 

سال برمی ستان که در آن زمان ولی« ملک عبداهلل» 2002گردد. در  سابق عرب شاه  ست « ملک فهد»عهد پاد ش بود، در ن

، حل عادالنه موضوع بازگشت 1967های اشغالی نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمینبیروت اعالم کرد که در صورت عقب

سرائیل را به  شورهای عربی هم ا شریف، ک سطینی به پایتختی قدس  ستقل فل شور م شکیل ک سطینی و ت پناهندگان فل

ان مبنای عربستان برای حل مسئله فلسطین به صورت رسمی طرح صلح عربی بوده رسمیت خواهند شناخت. از همان زم

ارائه شده و در مقاطع مختلف عربستان پایبندی خود را به آن اعالم کرده است. در شرایط کنونی نیز،  2002که در سال 

ست توافق عادی ستان به دلیل محذوراتی که دارد، ناچار ا صهیونیعرب ستی را در چارچوب یک طرح سازی روابط با رژیم 

شکیل کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای  ، طرحی 1967مورد پذیرش جهان عرب یا حکام عربی مطرح کند. ت

ست که اکثر کشورهای عربی آن را قبول کرده های مقاومت به شدت با آن مخالفند و طرح صلح عربی اند، هر چند گروها

 عنوان کسی که در جهانبهملک سلمان رسد به نظر میدانند. در این شرایط نمی را ضامن برگرداندن حقوق فلسطینیان

ست،  شی به عادیعرب برای خود جایگاه رهبری قائل ا شان دهدناچار بوده واکن سخن جدیدی  اما این ؛سازی روابط ن

سال ست و در  ست.  اًمرتب هم های قبلنی شده ا شرایط کنونی  ثانیاًتکرار  سلمان به در  ا هدنبال فراهم کردن زمینهملک 

فعالً ا هسعودیبسیار زمان بر باشد و  پروسه اینممکن است اما  ؛است رژیم صهیونیستیبرای اعالم عادی کردن روابط با 

اعالم برقراری مناستتبات با رژیم چرا که به دلیل جایگاه عربستتتان،  ؛باشتتند زداییحستتاستتیتدر حال عبور از مرحله 

شد اقدامی تواندمی صهیونیستی شیماما  .خطرناک با شته با ستان عمالً با دفاع غیرمستقیم از  به یاد دا  «مله قرنمعا»عرب

شان داده که به دنبال عادی ستن سمان فراموش نکنیم اولین پرواز رسمی از تل .سازی روابط ا آویو به ابوظبی با عبور از آ

هیونیستی رژیم صسازی روابط امارات با ستان نسبت به عادیبود که عرب یترین سیگنال مثبتعربستان انجام شد که بزرگ

در  این، عربستانسخن گفته بود. بنابر گر قدسرژیم اشغالدیت بن سلمان در مورد حق موجو نیزپیش از این نشان داد؛ 

به دلیل  ،کندبستتیار محتاطانه مطرح می چهو اگر کند می جستتتجوستتازی روابط را عادیچارچوب طرح صتتلح عربی، 

ست یمحذورات ضوع در مجموع اما  که دارد؛ ا ستی شدیداً به مو صهیونی اعتقاد دارد و باید منتظر برقراری روابط با رژیم 

 بمانیم تا زمان اعالم این موضوع چگونه رقم خواهد خورد.

 موانع و محذورات عربستان برای برقراری مناسبات رسمی با رژیم صهیونیستی 

 ؟مواجه استسازی مناسبات خود با رژیم صهیونیستی چه موانع و محذوراتی برای عادیبا عربستان سعودی  -3

ستی با موانع و محذوراتی مواجه  صهیونی سمی با رژیم  سالم، برای برقراری روابط ر سطوح داخلی و جهان ا ستان در  عرب

 است:

  :درسطح داخلی

ستان برمی اوالً سال موضوع به اختالفات داخلی در هیئت حاکمه عرب سلمان از وقتی که در  وارد  2015گردد. محمد بن 

 ستتازی بزرگ در عربستتتان انجام داد، که آخرین آنهاهرم قدرت شتتد، بگیر و ببندهای زیادی به راه انداخت و پنپ پاک

جنگ علیه یمن بود؛ او بسیار در میان نظامیان محبوب شده  عنوان رئیس ائتالف سعودی دربه« فهد بن ترکی»برکناری 

شتتتاهزاده و فعال  200بود و بن ستتتلمان از این محبوبیت نگران بود و او را برکنار کرد. قبل از آن ماجرای دستتتتگیری 

از « فنایمحمدبن »تر، برکناری حبس شدند، و البته از همه مهم« ریتز کارلتون»اقتصادی اجتماعی عربستان که در هتل 

همه این که وارث حقیقی تاج و تخت در عربستتتتان بود، « احمد بن عبدالعزیز»ولیعهدی و در ادامه محصتتتور کردن او و 
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های زیادی مواجه و مشروعیت او تضعیف های بزرگ سبب شد جایگاه داخلی بن سلمان با چالشها و دستگیریسرکوب

گاهش را نزند که جای -بینی نشدهبا پیامدها و تبعات پیش -ه اقدامی این شرایط سبب شده، بن سلمان فعالً دست ب شود.

 بیش از این به خطر بیندازد؛ او سعی دارد تا زمان انتقال قدرت در عربستان، بسیار محتاطانه در این مورد عمل کند.

 شده است. او در ابتدای رویالمللی بسیار ضعیف ای و بینقدرت و جایگاه محمد بن سلمان در عرصه داخلی، منطقهثانیاً 

ها انجام داد، نه تنها در داخل و با اقداماتی که علیه پلیس مذهبی و وهابی 20۳0انداز کار آمدن، با طرح ستتتند چشتتتم

عنوان رهبری نواندیش که به دنبال حاکم کردن ستکوالریستم در عربستتان عربستتان و منطقه، بلکه در ستطح جهانی به

عامل سبب شد جایگاه او به سرعت تغییر کند؛ یکی جنگ یمن و کشتاری که در این کشور به  است، معرفی شد. اما چند

ستفاده از بمب شدند و ا سیاری که کشته  سبت به راه افتاد، کودکان و غیرنظامیان ب سلیحات ممنوعه، نگاه جهانی ن ها و ت

ه جایگاه بن ستتلمان زد؛ جمال خاشتتق ی ب« جمال خاشتتق ی»بن ستتلمان را تغییر داد. اما ضتتربه نهایی را ماجرای قتل 

شنگتن پست مطلب میبه شت و در روزنامه وا شهروندی آمریکا را دا ستان در عنوان کسی که  نوشت، در کنسولگری عرب

سلمان به ستانبول سالخی شد و محمد بن  صلی این قتل در رسانها های جهان معرفی شد؛ متعاقباً حمالت عنوان عامل ا

ری تهای ترامپ از بن سلمان نبود، تبعات بسیار سنگیناو در سراسر جهان شکل گرفت که اگر حمایتبسیار تندی علیه 

ی المللای و بینبرایش به همراه داشت. مجموعه این مسائل سبب شد مشروعیت بن سلمان در سه سطح داخلی، منطقه

بی محابا و با قدرت اقدام به برقراری روابط با  ،«محمد بن زاید»تواند همانند تضعیف شود. بنابراین محمد بن سلمان نمی

 بن سلمان را ندارد. رژیم صهیونیستی کند، به هر حال بن زاید امتیازهای منفی

  :در سطح منطقه و جهان اسالم

ستان از واکنش سبب هراس عرب سالم به  سعی جایگاه دینی ها در جهان ا ستان فعالً  شده مقامات عرب شور، باعث  این ک

سازی روابط است. عربستان به دلیل دانیم عربستان حامی توافق عادیگر ماجرا باشند؛ هر چند که میشتر نظارهکنند بی

صه داخلی و منطقه ستی وارد توافق عادیمحذوراتی که در عر صهیونی ستقیماً با رژیم  شده و ای دارد، خودش م سازی ن

ست عادی کنسعی می سبات با ایکند در انتهای لی شد وندگان منا شدهواکنش ن رژیم با سبت به توهای کنترل  افق ای ن

 سازی روابط با رژیم صهیونیستی نشان دهد.عادی

 های کنونیانتقال احتمالی قدرت در عربستان و تحول در سیاست

، در صورت تغییر پادشاه و رسیدن ولیعهد در زمینه رابطه با رژیم صهیونیستی موضع اعالمی و رسمی عربستان -4

  ؟چه تغییری خواهد کردکنونی به پادشاهی 

سیاست سلمان نقش چندانی در  ست و ملک  ستان عمالً محمد ا شاه کنونی عرب ستان ندارد؛ بنابراین با تغییر پاد های عرب

شاه نمی ستپاد سیا سی در  سا شاهد چرخش ا سال توان  ستان بود. از  س 2015های عرب سا ستا سیا ستان از اً  های عرب

سلمان رقم خورده سلمان، تنها مجرای محمد بن  سلطنت محمد بن  تواند تغییر کند. در می سرعت تحوالتاند. با آغاز 

صمیمات قدری با تأخیر انجام می ست، ت سلمان ولیعهد ا شود شرایط کنونی که محمد بن  شاه  شوند، اما زمانی که او پاد

 افزایش زیادی پیدا خواهند کرد.طبیعتاً سرعت تحوالت 

 تضاد اساسی طرح معامله قرن با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و راه حل مقامات سعودی

های و همچنین با توجه به حمایت تمام قد دولت با شناختی که از ماهیت و رویکردهای رژیم صهیونیستی داریم -5

رسد آنها در هر شرایطی مصمم به اجرای پروژه معامله قرن خصوص دولت ترامپ از این رژیم، به نظر میبه آمریکا 
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ه این ب دهند؛ که البته صراحتاًهستند و بنا به مالحظاتی، جدول زمانی عملیاتی کردن فازهای مختلف آن را، تغییر می

پ دارد؛ تضاد اساسی با طرح معامله قرن ترام اند. ایده تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز،موضوع اذعان هم کرده

  جمع خواهد کرد؟  این اضداد راعربستان چگونه 

ساً روح حاکم بر معامله قرن که از سوی ترامپ مطرح شد، عادی سا ست. رژیم صهیونیستی سازی روابط ا با جهان عرب ا

صلح طرحدر قالب تاکنون تمام توافقاتی که مفاد  سطین روی میهای  شده، همه در داخل فل اما روح حاکم  ؛دهندمطرح 

ستسازی روابط با جهاعادی ،بر معامله قرن ستان چطور خواهد توان ست. اینکه عرب شکیل ک میان ن عرب ا  شور مستقلت

ضاد را حل کند، آوجود ه هماهنگی بفلسطین و معامله قرن  ضاد را حل کردنهمادقیقاً ورد و این ت  ،گونه که امارات این ت

ستان نیز عمل و  سلمان به خوبی می یسالیانعرب سیر حرکت خواهد کرد. بن  سیدن او بهمداند که عاهم در این م  ل ر

شاهی دونالد ترامپ و  شنر دجار»تخت پاد سال از به همین دلیل  ،داماد او بود «کو سته که خودش  پیشچند  را ملزم دان

تی حمایت کرده و تعهد خود را به بن سلمان بارها از رژیم صهیونیسهای ترامپ و کوشنر حرکت کند. سیاست در راستای

ریاستتت  ترامپ در انتخاباتدونالد همین االن هم احتمال دارد بن ستتلمان برای پیروزی این توافق نشتتان داده استتت. 

چرا که وارث حقیقی تاج و تخت در عربستتتتان در  کند؛ای از او العادهحمایت فوقیا  یک حرکت عجیب آمریکا، جمهوری

شاه  «عبدالعزیزاحمد بن »درجه اول  سوی دیگر بوده برادر پاد ست و از  ست و تنها با  «بن نایف محمد»ا صلی ا ولیعهد ا

 .بن سلمان توانست به ولیعهدی برسد ،های ترامپکمک

ساس، سلمان  بر این ا شکیل کشور مستقل فلسطینی،  بین پذیرش طرح معامله ایجاد هماهنگیبرای بن  ندان چقرن و ت

شوار نخواهد بود و  سطینی در چارچوب مرزهای قد ستقل فل شور م شکیل ک  .هم عبور خواهد کرد 1967طعاً و حتماً از ت

های شرا باید اعالم کند اما به دلیل واکن رژیم صهیونیستیروابط با سازی بن سلمان تقریباً به این نتیجه رسیده که عادی

 است. مشخص نشدههنوز زمان عادی شدن  ،منفی

 بندیجمع
ست که عادیواقعیت این  ستان و ا ستیسازی روابط عرب صهیونی ای نه چندان دور اتفاق خواهد ، احتماالً در آیندهرژیم 

های گسترده های داخلی و دستگیریرا دارد. بن سلمان به دلیل سرکوبهای خاص خود پی یدگیاین موضوع افتاد. اما 

ین دست به اپادشاهی، خواهد پیش از رسیدن به و نمیت و رسیدن به پادشاهی دارد ای برای انتقال قدروضعیت شکننده

ستتازی روابط هم باید در نظر داشتتت که چه بستتا ترامپ، شتترط پادشتتاهی بن ستتلمان را عادی این راقمار خطرناک بزند. 

 تر است.قرار دهد اما شرایط بسیار پی یده رژیم صهیونیستیعربستان با 

د ییتأ را در فلستتطین استتالمیاماکن مقدس بر  گراناشتتغالحاکمیت تا حد زیادی  رژیم صتتهیونیستتتیتوافق امارات با 

سیار پی یدهمی ستان ب ضوع کار را برای عرب شوار کند. این مو ست و د ستی. پذیرش حاکمیت کرده ا صهیونی ر ب رژیم 

سعودی را بهبیت شاهی  شریفین و عنوان المقدس، داعیه پاد سخادم حرمین  سلمانان زیر  حداقل در  ؛بردال میؤمدافع م

 ر که این یک چالش بسیار مهم است.ظاه

 رژیم صهیونیستیسازی روابط جهان عرب با عادی بن سلمان معمارمحمد گران معتقدند از سوی دیگر بسیاری از تحلیل

شت پرده حتی  بوده و ستیسازی روابط عادیپ صهیونی سلمان  ،با امارات را هم رژیم  ستان و بن  اما فعالً . دانندمیعرب

ست قرار بگیرد.  ستان ترجیح داده که در انتهای این لی ستان در زمینه برقراری عرب شکار و نهان عرب تأیید  یاما اقدامات آ

هایی را دیدیم که سریال عربستان «MBC» هدر ماه مبارک رمضان، اقدام شبکبه یاد داریم؛  را روابط با رژیم صهیونیستی
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شغالازی روابط با سبا محوریت عادی سفر خبرنگارهایکردمی پخشرا  گر قدسرژیم ا ستان،  ؛  صهیونیستی به عرب رژیم 

دهد که همه اینها نشتتان می ؛و ...صتتورت گرفته  و رژیم صتتهیونیستتتیعربستتتان ای که بین مقامات دیدارهای مخفیانه

این موضوع برای عربستان دارد، های که عربستان و پی یدگی به دلیل جایگاه ، اماشروع شدهاین توافق  هاست روندسال

 است. اتفاق نیفتاده هنوزمسئله  این

رژیم اند که بحرین دومین کشتتتوری خواهد بود که در برهه کنونی با ها تأکید کردهبستتتیاری از رستتتانه از ستتتوی دیگر

ستی شد روابط سازیوارد فرآیند عادی صهیونی ضوع هم خواهد  شیم . اتفاق افتاد، که این مو شته با حرین بباید به یاد دا

ست سیا سی خود را تابعی از  سیا ضع  شه موا ستان میهمی شرایط کنونی  ؛داندهای عرب ساد در  با مقامات هم رئیس مو

شان می ست که ن شته و همین خودش یک کلید ا سبز و حمایتدهد بحرینی ارتباطات زیادی دا های بحرین هم با چراغ 

ه ب ولی ،به آن اعتقاد دارندو حکام عربستان محمد بن سلمان اما قطعاً ؛ ه استسازی روابط رفتسمت عادیبن سلمان به 

 کنند.بسیار محتاطانه در این مسیر حرکت می ،المللیای و بینهای داخلی، منطقهدلیل محذوریت


